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SISÄLLYSLU ETTELO

vahvisti

gonkorvauksen suorittamista valtion
varoista haetaan Oikeusrekisterikeskukselta tuomioistuimessa nostettavan kanteen asemesta. Rikoslain terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia
rikoksia koskevan luvun sääntelyä
tuomioistuimen antamasta määräyksestä vaarallisen eläimen tappamisesta täydennetään siten, että määräys
voidaan panna heti täytäntöön, jollei
tuomioistuin toisin määrää. Sakon
täytäntöönpanosta annettuun lakiin
lisätään säännös siitä, että määräyksen panee täytäntöön poliisi eläinlääkärin avustuksella. Lakiin lisätään
myös säännökset tuomioistuimen
sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain nojalla
antaman määräyksen lainvastaisen
verkkoviestin poistamisesta ja hävittämisestä täytäntöönpanosta. Määräyksen panee täytäntöön ulosottomies. Lait tulevat voimaan 1.6.2013.
(OM lainsäädäntöneuvos Jaakko
Rautio 0295 150 500)

Laki rikoslain 10 ja 44 luvun muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
(HE 2/2013 vp). Rikoslain menettämisseuraamuksia koskevaa lukua
muutetaan siten, että jos rikoshyöty
on tuomittu valtiolle ja tuomio on
pantu täytäntöön, hyötyä vastaava
tuomioistuimen vahvistaman vahin-

Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä (HE 179/2012 vp). Laissa
säädetään yrittäjäkuljettajien viikoittaisesta enimmäistyöajasta, tauoista
ja yötyöstä tieliikenteessä. Laki mahdollistaa poikkeamisen enimmäistyöajasta ja yötyöstä teknisestä tai
työn järjestelyyn liittyvästä syystä.
Lakia sovelletaan ajo- ja lepoaikaasetuksen ja AETR-sopimuksen
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Tasavallan
presidentti
17.5.2013 seuraavat lait:
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mukaisiin kuljetustoiminnan harjoittajiin, kun kysymys on pääasiallisesta
kuljetustoiminnasta tavara- ja henkilöliikenteessä. Laissa säädetään
myös yrittäjäkuljettajan työaikakirjanpitovelvollisuudesta ja sen säilyttämisvelvollisuudesta. Lain valvonta
kuuluu
työsuojeluviranomaiselle.
Laki tulee voimaan 1.6.2013. (LVM
liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295
342 304)
Tasavallan presidentti ratifioi taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä
oikeuksia koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan ja päätti selityksen antamisesta
sekä vahvisti lain taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta (HE 74/2012
vp). Pöytäkirja tehtiin New Yorkissa
10.12.2008. Pöytäkirjan mukaan sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla henkilöillä ja henkilöryhmillä
on oikeus tehdä valituksia, jos nämä
katsovat sopimusvaltion loukanneen
heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan. Pöytäkirjan ratifioimisen yhteydessä annetaan seuraava
selitys: "Suomi tunnustaa pöytäkirjan 10 artiklassa tarkoitetun komitean
toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä
sitä vastaan tehtyjä valtiovalituksia
13
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sekä pöytäkirjan 11 artiklassa tarkoitetun komitean tutkintamenettelyä
koskevan toimivallan". Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)
Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan
kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä
rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta tehdyn sopimuksen ja
vahvisti lain rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 3/2013 vp). Sopimus allekirjoitettiin Hongkongissa 20.5.2005.
Sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa Suomen ja Hongkongin erityishallintoalueen välinen rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen sopimuksessa määrätyin edellytyksin.
Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OM hallitusneuvos Juhani Korhonen 0295
150 208)
Tasavallan presidentti hyväksyi laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Suomen ja
Kosovon välillä tehdyn sopimuksen
ja vahvisti lain laittomasti maassa
oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Kosovon kanssa tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 187/2012 vp). Sopimus allekirjoitettiin 29.11.2011. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa laittomasti maassa oleskelevien
henkilöiden palauttaminen toisen
sopimuspuolen valtion alueelle sekä
helpottaa ja yhdenmukaistaa palauttamisessa käytettävää menettelyä.
Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 071
878 8615)
Tasavallan presidentti hyväksyi veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen ja
vahvisti lain veroasioita koskevista
tiedoista Botswanan kanssa tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 10/2013 vp). Sopimus
tehtiin Pariisissa 20.2.2013. Sopimus
mahdollistaa veroja koskevien tietojen vaihtamisen. Lain voimaantulosta
säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
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Tasavallan
presidentti
päätti
17.5.2013 seuraavat kansainväliset
asiat:
Ulkoministeri Erkki Tuomiojan tai
hänen estyneenä ollessa ulkoasiainneuvos Riitta Reschin valtuuttaminen allekirjoittamaan asekauppasopimus. Sopimusta (The Arms Trade
Treaty, ATT) valmisteltiin useiden
vuosien ajan. Sopimusta vuosina
2010–2012 valmistellut valmistelukomitea (PrepCom) laati sopimusta
koskevan teknis-poliittisen luonnoksen, jonka pohjalta heinäkuussa 2012
ja maaliskuussa 2013 kokoontuneet
YK:n sopimuskonferenssit neuvottelivat sopimuksesta. Sopimuksesta ei
kuitenkaan päästy yksimielisyyteen
ao. konferensseissa. Maaliskuun konferenssi sai kuitenkin valmiiksi
hyvänä kompromissina pidetyn sopimustekstin. Sopimus hyväksyttiin
2.4.2013 YK:n yleiskokouksessa
äänin 154-3-23. Eräät suuret aseiden
tuottajat ja tuojamaat pidättyivät
äänestyksessä. Sopimus on ensimmäinen kansainvälinen tavanomaisten aseiden kauppaa koskeva sopimus, eikä sillä ole asevalvontasopimusten funktiota. Sopimuksella pyritään sääntelemään kansainvälistä
laillista asekauppaa ja vaikuttamaan
välillisesti myös laittomaan asekauppaan. Tarkoituksena on, että asekauppasopimus allekirjoitettaisiin New
Yorkissa 3.6.2013. (UM lähetystöneuvos Markku Virri 0295 351 531)
Liikenneministeri Merja Kyllösen tai
hänen estyneenä ollessa pysyvän
edustajan sijaisen Marianne HuuskoLamposen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden sekä Israelin välinen
Euro-Välimeri -lentoliikennesopimus.
Sopimuksella muun muassa poistetaan rajoituksia, jotka koskevat sekä
unionin että Israelin lentoyhtiöiden
oikeuksia liikennöidä EU:n ja Israelin välillä. Sopimus koostuu varsinaisen sopimustekstin lisäksi kuudesta liitteestä, joissa sovitaan liikenneoikeuksien käyttämisestä ja olemassa olevien liikenneoikeuksien
säilymisestä, siviili-ilmailussa noudatettavista säännöistä sekä sääntöjä
koskevista vaatimuksista ja standardeista. Sopimuksessa vahvistetaan
uusia järjestelyjä unionin ja Israelin
väliselle yhteistyölle koskien lentoliikenteen turvallisuutta, ilmailun turvaamista, ilmatilan hallintaa ja ympäristökysymyksiä. Sopimus Euroopan

unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä
Israelin valtion välillä allekirjoitetaan jäsenvaltioiden edustajien taholta
Luxemburgissa 10.6.2013. (LVM
neuvotteleva virkamies Risto Saari
0295 342 311)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
17.5.2013 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki radio- ja televisiotoiminnasta annetun maakuntalain 3 ja
4 §:n muuttamisesta, maakuntalaki
tieliikennelain 1 a luvun soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki
kunnallisverotuksen verohuojennuksista verovuosille 2013–2015, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan
kunnallisverolain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta sekä
maakuntalaki pääomaverotuksessa
saamatta jääneiden tulojen hyvityksestä annetun maakuntalain 1 §:n
muuttamisesta. (OM neuvotteleva
virkamies Janina Groop-Bondestam
0295 150 334)
Tasavallan presidentti antoi 9 hengenpelastusmitalia ja hylkäsi 77 ehdotusta. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta
tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta,
jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 071 878 8419)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
17.5.2013 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Rauli Suikkasen valtuuttaminen
toimimaan myös Bhutanissa, Malediiveilla ja Sri Lankassa. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295
351 439)
Canberran suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Pasi Patokallion sivuakkreditointi Samoaan, Mexicon
suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anne Lammilan sivuakkreditointi Hondurasiin sekä Pretorian
suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Petri Salon sivuakkreditointi
Namibiaan. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 0295 351 439)
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Hovioikeudenneuvos Jukka Taavi
Sakari Heikkilä Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.6.2013 lukien, hallinto-oikeustuomari Ulla Annikki Partanen Turun
hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2013 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari,
hallinto-oikeussihteeri Emil Matias
Waris Ahvenanmaan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan
1.6.2013 lukien, käräjätuomari Timo
Tapani Pirttijärvi Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.7.2013 lukien, määräaikainen käräjätuomari Minna Marjut Kemppainen
Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2013 lukien ja
määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Monica Helena
Gullans Helsingin hallinto-oikeuden
hallinto-oikeustuomarin
virkaan
1.6.2013 lukien. (OM hallitusneuvos
Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Everstiluutnantti Petteri Aulis Antti
Kurkiselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Libanonissa
(Deputy Commander, Irish-Finnish
Battalion/United Nations Intermin
Force in Lebanon, UNIFIL) annetun
määräyksen peruuttaminen 25.5.2013
lukien ja everstiluutnantti Asko Paavali Valtan määrääminen tähän tehtävään 25.5.2013 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295
140 430)
Everstiluutnantti Harri Juhana Sunille
Suomen erityisedustustoon PohjoisAtlantin liitossa (NATO) sotilasasiantuntijaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2013 lukien
ja hänen määrääminen Suomen erityisedustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) apulaissotilasedustajaksi 1.8.2013 lukien asemapaikkana
Bryssel. (PLM hallitusneuvos Jari
Kajavirta 0295 140 430)
Valmiuspäällikkö, prikaatikenraali
Jorma Heikki Tapio Ala-Sankilan
määrääminen Pohjois-Suomen sotilasläänin komentajaksi 1.10.2013 lukien,
suunnittelupäällikkö, kontra-amiraali
Kari Juhani Takasen määrääminen
merivoimien komentajaksi 1.11.2013
lukien, prikaatikenraali Eero Tapio
Pyötsiän nimittäminen kenraalin virkaan 1.10.2013 lukien viiden vuoden
määräajaksi ja hänen määrääminen
erityistehtävään
pääesikunnassa
1.10.2013 lukien ja edelleen hänen
määrääminen suunnittelupäälliköksi
pääesikunnassa 1.11.2013 lukien.
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Osastopäällikkö, eversti Ilkka Juhani
Korkiamäen nimittäminen kenraalin
virkaan 1.7.2013 lukien viiden vuoden määräajaksi sekä merivoimien
esikuntapäällikkö, kommodori Juha
Sakari Vauhkosen nimittäminen amiraalin virkaan 1.7.2013 lukien viiden
vuoden määräajaksi. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 16.5.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 50/2013 vp)
eduskunnalle laiksi hallintolain
muuttamisesta. Hallintolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi hallintokantelun tekemistä ja käsittelyä
sekä kantelun johdosta annettavaa
hallinnollista ohjausta koskevat säännökset. Lakia ehdotetaan lisäksi täydennettäväksi säännöksillä viranomaisen velvollisuudesta määritellä
odotettavissa oleva käsittelyaika tietyille asianosaisen oikeusasemaa
koskeville hallintoasioille. Ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää ja täsmentää hallintokantelumenettelyä
koskevaa sääntelyä sekä lisätä laillisuusvalvonnan
kokonaisvaikuttavuutta mahdollistamalla kanteluja
käsittelevien viranomaisten valvontaresurssien käyttö ja suuntaaminen
nykyistä paremmin. Käsittelyaikojen
määrittelyvelvoitteella pyritään edistämään sellaista hallintokulttuuria,
jossa käsittelyn joutuisuus mielletään
hyvän hallinnon vaatimaksi laatu- ja
oikeusturvatekijäksi. (OM lainsäädäntöneuvos Marietta KeravuoriRusanen 0295 150 396)
Hallituksen esitys (HE 51/2013 vp)
eduskunnalle laiksi meriliikenteessä
käytettävien alusten kilpailukyvyn
parantamisesta annetun lain 10 ja
16 §:n muuttamisesta. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvystä annettua lakia ehdotetaan
muutettavaksi hinaajia ja työntäjiä
koskevan tuen laskemisen osalta ja
kun aluksella sovelletaan aikarahtaussopimusta. Lakiin esitetään myös
lisättäväksi tukijaksolta maksetuista
vakuutusmaksuista annettavan selvityksen toiseksi antajaksi Työttö-

myysvakuutusrahasto. (LVM hallitusneuvos Katja Viertävä 0295
342 003)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 16.5.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus aineettoman
kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen tavoitteena
on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, taata eri yhteisöjen,
ryhmien ja yksilöiden aineettoman
kulttuuriperinnön kunnioittaminen,
lisätä tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla ja vahvistaa siten myös ihmisten keskinäistä yhteisymmärrystä sekä
tarjota kansainvälistä yhteistyötä ja
apua. Yleissopimus on tullut voimaan 20.6.2006. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan 21.5.2013. Asetus
tulee voimaan 21.5.2013. (OKM
kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen 0295 330 175)
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 16 §:n muuttamisesta. Valtioneuvosto antoi 11.4.2013 asetuksen metsästysasetuksen muuttamisesta (270/2013), joka tulee voimaan
1.6.2013. Voimaan tulevan asetuksen
16 §:n 1 momentin sanamuotoa muutetaan siten, että lippaan patruunakapasiteettia koskevaa sääntelyä selkiytetään. Asetus tulee voimaan
1.6.2013. (MMM ylitarkastaja Rami
Sampalahti 0295 162 419)
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta. Huumausaineluetteloon lisätään kansallisesti yksi uusi aine, lisdeksamfetamiini. Lisdeksamfetamiini
on uusi vaikuttava lääkeaine, jota
sisältävät lääkevalmisteet on tarkoitettu tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon yli 6-vuotiaille
lapsille. Kyseessä on aihiolääke
("pro drug"), joka muuttuu elimistössä deksamfetamiiniksi. Deksamfetamiini on keskushermostostimulantti,
joka on luokiteltu huumausaineeksi
YK:n vuoden 1971 psykotrooppisia
aineita koskevalla yleissopimuksella.
Lisdeksamfetamiini on siten farmakologisilta ominaisuuksiltaan huumausaineeseen rinnastettava aine,
joka aiheuttaa väärinkäytettynä huu-
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mausaineeksi luokiteltujen aineiden
kaltaiset haitat. Uutena aineena lisdeksamfetamiini ei ole YK:n huumausainevalvonnan piirissä, mutta
esimerkiksi USA:ssa, Kanadassa ja
Brasiliassa se on luokiteltu huumausaineeksi. Asetus tulee voimaan
20.5.2013. (STM hallitusneuvos Ismo
Tuominen 0295 163 341)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
16.5.2013 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomus vuodelta 2012.
Vuosikertomus annetaan eduskunnalle perustuslain 46 §:ssä säädettynä
kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja
talousarvion noudattamisesta sekä
niistä toimista, joihin hallitus on
eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka
Heinonen 0295 160 280)
Päätös nimetä ehdokkaaksi Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean jäsenen osastopäällikkö MarjaLiisa Peltolan tilalle maajohtaja Timo
Vuori ja työllisyyspoliittisen asiantuntijan Leila Kurjen tilalle johtaja
Marianne Muona. (VNK osastopäällikkö Kare Halonen 0295 160 319)
Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä
hallituksen toimenpidekertomuksesta
vuodelta 2011 sekä siihen liittyvät
eduskunnan lausumat merkittäviksi
pöytäkirjaan tiedoksi saatetuiksi.
Eduskunnan kannanoton mukaan
eduskunnalla ei ole huomautettavaa
kertomuksen johdosta, mutta eduskunta edellyttää että hallitus ottaa
asianmukaisesti huomioon sekä perustuslakivaliokunnan mietintöön että
liitteenä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia
lausumia koskevat huomautukset ja
muita seikkoja koskevat lausumat,
jotka kohdistuvat hallitukseen. Hallitus on ryhtynyt tässä tarkoitettujen
lausumien ja kannanottojen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Tiedot toimenpiteistä esitetään hallituksen vuosikertomuksessa vuodelta 2012 (osa 4).
(VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 0295 160 170)
Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen
29.–30.5.2013 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuus-
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kunnan puheenjohtaja on sosiaali- ja
terveysministeri Paula Risikko, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Antti
Kuosmanen ja jäsenet ovat valtiosihteeri Janne Metsämäki, alivaltiosihteeri Esko Hamilo, yksikönpäällikkö
Okko-Pekka Salmimies, yksikönpäällikkö Timo Olkkonen, johtaja
Mika Tammilehto ja finanssineuvos
Marketta Henriksson. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 0295
351 108)
Päätös määrätä Martti Koskenniemi
Pysyvän välitystuomioistuimen jäseneksi 1.6.2013 lukien ja Tiina Astola
edelleen 1.9.2013 lukien kuuden
vuoden toimikausiksi. (UM lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295
351 241)
Päätös antaa eduskunnan tarkastusvaliokunnalle selvitys, jossa hallitus
raportoi tarkastusvaliokunnan sosiaalija terveydenhuollon tietojärjestelmiä
ja tietohallintolain toimeenpanoa
koskeviin kysymyksiin. Hallituksen
selvitys on pyydetty lähettämään tarkastusvaliokunnalle 17.5.2013 mennessä. Valtiovarainministeriö on valmistellut yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vastaukset kysymyksiin. (VM budjettineuvos Kirsti Vallinheimo 0295 530 076)
Päätös hyväksyä perusopetuslain
7 §:ssä tarkoitettu Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemus ja hylätä Oulun Reggio
Emilia kannatusyhdistys ry:n, Rovaniemen seudun kristillisen koulun
kannatusyhdistys ry:n ja Suomalainen koulu Thaimaassa tukiyhdistys
ry:n lupahakemukset. (OKM opetusneuvos Jari Rajanen 0295 330 268)
Päätös nimittää 16.5.2013 lukien toistaiseksi Suomen edustajaksi Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon yksikönjohtaja Jarmo Wahlfors Suomen Akatemiasta sekä Euroopan molekyylibiologian laboratorion
(EMBL) neuvostoon professori
Kalervo Hiltunen Oulun yliopistosta.
(OKM opetusneuvos Erja Heikkinen
0295 330 101)
Periaatepäätös hallituksen luomualan kehittämisohjelmaksi ja periaatepäätös hallituksen lähiruokaohjelmaksi. Ohjelmilla monipuolistetaan
ja lisätään luomu- ja lähiruoan tuotantoa ja jalostusastetta, parannetaan

elinkeinon kilpailukykyä, lisätään
toimeentulomahdollisuuksia erityisesti maaseudulla ja monipuolistetaan ruokatarjontaa. Periaatepäätökset ovat osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (MMM
maatalousylitarkastaja Leena Seppä
0295 162 373)
Päätös antaa eduskunnalle selonteko
elintarviketurvallisuudesta. Selonteko
käsittelee keskeisempiä vaaratekijöitä, niiden kehitystä sekä tulevaisuuden muutostekijöitä. Vaaratekijöistä tarkastellaan kemiallisia, fysikaalisia ja mikrobiologisia vaaroja
sekä uusiin elintarviketuotannon tekniikoihin liittyviä vaaroja. Pääpaino
on edellisen, vuoden 2010 selonteon
jälkeen tapahtuneen kehityksen kuvaamisessa. Selonteossa käsitellään aikaisempaa kattavammin ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. Nykytilan
kuvauksessa on selvitys kuluttajainformaatiosta elintarvikkeissa, jota koskeva lainsäädäntö on juuri uudistettu
Euroopan unionissa. Selonteko on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
selonteot. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Sebastian Hielm 0295
162 305)
Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Tero
Jokilehto sekä ylitarkastajat Leena
Sirkjärvi, Olessia Manner ja Iida
Huhtanen valtioneuvoston esittelijöiksi. (LVM kansliapäällikkö Harri
Pursiainen 0295 342 389)
Periaatepäätös julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistamisesta.
Periaatepäätöksellä velvoitetaan liikenne- ja viestintäministeriö asettamaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä
on: 1) vastata uudistuksen kokonaistoteutuksesta, 2) valmistella uudistukselle työsuunnitelma ja aikataulu
30.9.2013 mennessä, 3) valvoa, että
uudistusten edellyttämät toimet
käynnistyvät, 4) käynnistää tarvittavat kokeilut 1–3 alueella ja valvoa
kokeilujen toteuttamista, 5) käynnistää tarvittavat lainsäädäntöhankkeet
ja perustaa hankeryhmät säädösmuutosten valmisteluun sekä 6) ohjata
muutosten läpivientiin perustettavien
hankeryhmien työtä. Ohjausryhmä
muodostuu asianosaisten ministeriöiden, niiden hallinnonalan virastojen,
valtiovarainministeriön, Kelan ja
Kuntaliiton edustajista ja sen toimikausi päättyisi 30.4.2015. Ohjausryhmä raportoisi uudistusten etenemisestä säännönmukaisesti liikenneja viestintäpoliittiselle ministerityöryhmälle. Periaatepäätös on osoit-
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teessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (LVM osastopäällikkö
Minna Kivimäki 0295 342 013)
Päätös määrätä elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori kaupunkipolitiikan
yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi
16.5.2013 lukien Jyrki Kataisen hallituksen toimikaudeksi. (TEM erityisasiantuntija Olli Alho 0295
064 914)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
16.5.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/
2013 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi (Europol). Euroopan
komission 27.3.2013 antamalla ehdotuksella perustetaan Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja koulutusvirasto Europol. Uusi virasto on
nykyisen Euroopan poliisiviraston
Europolin ja Euroopan poliisiakatemian CEPOL:n seuraaja ja korvaaja.
Ehdotuksella sovitetaan nykyinen
Europol Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin sen oikeusperustaa muuttamalla ja luomalla mekanismi, jolla
kansalliset parlamentit ja Euroopan
parlamentti voivat osallistua Europolin toiminnan valvomiseen. Tavoitteena on tehdä Europolista lainvalvontaviranomaisten välinen tiedonvaihdonkeskus sekä antaa Europolille
uusia tehtäviä, mukaan lukien CEPOL:n nykyiset, lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyvät tehtävät. (SM neuvotteleva virkamies
Hannele Taavila 071 878 8568)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/
2013 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
neuvoston asetukseksi (unionin
autonomiset tariffikiintiöt; maatalousja teollisuustuotteet). Unionin jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa yhdeksän
uuden tariffikiintiön avaamista ja
yhden tariffikiintiön päättämistä
31.12.2013. Lisäksi komissio ehdottaa kolmen olemassa olevan tariffikiintiön muuttamista. (VM ylitarkastaja Miia Ainali 0295 530 341)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/
2013 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
neuvoston asetukseksi (unionin tullisuspensiot; maatalous-, kalastus- ja
teollisuustuotteet). Unionin jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa uusien
tullisuspensioiden lisäämistä. Lisäksi
komissio ehdottaa tullisuspensioiden
poistamista sellaisten tuotteiden
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osalta, jotka eivät enää täytä tullisuspension myöntämiselle asetettuja
vaatimuksia. (VM ylitarkastaja Miia
Ainali 0295 530 341)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 16.5.2013 seuraavat nimitysasiat:
Hallintotieteiden maisteri, suunnittelupäällikkö Marianne Mäki oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston
neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.6.2013 lukien. (OM hallitusneuvos
Leena Kuusama 0295 150 508)
Diplomi-insinööri Teemu Anttila
puolustusministeriön tietohallintojohtajan virkaan 1.6.2013–31.5.2020.
(PLM erityisasiantuntija Sanna Poutiainen 0295 140 418)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.5.2013
seuraavia asioita:
Ilmasotakoulun ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Ilmasotakoulu vuokralaisena allekirjoitti 8.3.2013 Senaattikiinteistöjen kanssa Jyväskylään
yhdistettynä toteutettavien hankkeiden (3. Lentokonehallin muutostyöt
ja laajennuksena toteutettava luokkarakennus) ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan
investointiesityksen
12.12.2012.
Hanke on arvioitu valmistuvaksi laajennuksen ja hallin eteläpään osalta
28.2.2014 ja pohjoispään osalta
30.6.2014 mennessä. Vuokra-aika
alkaa 1.3.2014, jatkuu määräaikaisena
15 vuotta, jonka jälkeen se jatkuisi
toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Hankkeen
tavoitehinta-arvio on 6 324 000 euroa.
Hankkeen valmistuttua 1.3.2014 tulevat toimitilakustannukset olemaan
yhteensä 828 394 euroa/vuosi (sis.
alv:n osuuden 160 334 euroa/vuosi),
joka tarkoittaa 14,88 euroa/htm2/
kuukausi (sis. alv:n osuuden 2,88
20 euroa/htm2/kuukausi). Hankkeen
lähtökohtana on puolustusvoimauudistuksen myötä toteutettava muutos
Ilmavoimissa: Ilmasotakoulun, Lentosotakoulun ja Ilmavoimien Teknillisen koulun keskeiset toiminnot liitetään yhteen. (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 0295 140 451)

Vuoden 2013 talousarvion momentin
28.99.95 (Satunnaiset säädösperustaiset menot) määrärahan ylittäminen
80 000 eurolla. Momentilla on jäljellä
määrärahaa noin 114 000 euroa.
Määrärahan ylitystarve johtuu Pietarisäätiön takaussuorituksen maksamisesta. Valtio on myöntänyt Pietarisäätiölle vuonna 10 miljoonan ja
vuonna 2009 3,5 miljoonan euron
suuruiset omavelkaiset valtiontakaukset säätiön Danske Bank Oyj:stä ottamien Pietarissa sijaitsevan Suomitalon peruskorjaukseen ja varustelun
loppuun saattamiseen tarkoitettujen
lainojen vakuudeksi. Pietari-säätiö ei
pysty maksamaan 30.4.2013 erääntyvää 185 598 euron suuruista suoritusta. Valtiokonttori maksaa erääntyneen maksun välittömästi saatuaan
luvan käyttää määrärahaa. Valtiokonttori ryhtyy myös välittömästi
toimenpiteisiin saatavien takaisin perimiseksi. (VM finanssineuvos Asta
Niskanen 0295 530 301)
MJK-koulutuskeskus ry:n saaman
perusteettoman edun takaisinperintä.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti MJK-koulutuskeskukselta peritään virheellisin perustein saatua valtionosuutta takaisin
vuodelta 2005 yhteensä 1 874 366
euroa, vuodelta 2006 yhteensä 2 794
419 euroa sekä vuodelta 2007 3 415
231 euroa, sekä mainituille summille
korkoa 454 722,42 euroa. Opetus- ja
kulttuuriministeriölle palautettava
määrä on yhteensä 8 538 738,42
euroa. (OKM hallitusneuvos Virpi
Korhonen 0295 330 391)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Ympäristöministeriö
julkisti
13.5.2013 Asumista ja arjen tukea
- Esimerkkejä mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuista muutamassa maassa -selvityksen. Selvityksen mukaan mielenterveyskuntoutujien asumisen tukea tulisi kehittää nykyistä joustavammiksi yksilöllisten tarpeiden ja vaihtuvien tilanteiden mukaisesti. Suomessa tarvitaan
joustavampia arjen tukipalveluita
erityisesti tavallisissa asunnoissa
asuville kuntoutujille. Selvityksessä
tarkastellaan mielenterveyskuntoutujien asumisen tilannetta ja asumisratkaisuja seitsemässä maassa: Ruotsissa,
Tanskassa, Hollannissa, Italiassa,
Australiassa, Isossa-Britanniassa ja
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Uudessa-Seelannissa. Lisäksi pohditaan ratkaisujen soveltuvuutta Suomeen. Valtaosa Suomen mielenterveyskuntoutujista asuu tavallisissa
asunnoissa. Osa heistä saa asumiseensa ja arkeensa riittämättömästi
tukea. Osa mielenterveyskuntoutujista taas asuu asumispalveluyksiköissä, joista kaikki eivät täytä mielenterveyskuntoutujille asetettuja laatusuosituksia tai joissa tuki on asukkaiden tarpeisiin nähden liian raskasta.
Monissa maissa on helposti saatavilla
kotiin vietävää tukea. Valikoima on
suunniteltu asiakaskohtaisesti, ja
tukea myös tavalliseen asuntoon on
saatavissa vuorokauden ympäri.
Tukea voidaan antaa muun muassa
asunnon siisteyden ylläpidossa, maksuista huolehtimisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa sekä ruokahuoltoon liittyvissä asioissa. Tällaisten tukipalvelujen laajentamiseen
on selvityksen mukaan Suomessa
tarvetta. Selvitys on osoitteessa http:/
/www.ym.fi/download/noname/%7B
0A039727-D5BF-44C2-AE2B-7A
8BCFE49AC8%7D/40097. Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Tuula
Tiainen, p. 040 687 4048 ympäristöministeriö.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti
14.5.2013 työryhmän ehdotuksen
Museoviraston kiinteistövarallisuuden hallinnan uudelleen järjestämisestä. Työryhmä esittää, että
Museoviraston rakennettu kiinteistövarallisuus siirrettäisiin Senaattikiinteistöille ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyvä kiinteistövarallisuus Metsähallitukselle. Seurasaaren
ulkomuseo säilyisi edelleen Museoviraston hallinnassa. Senaatti-kiinteistöille siirrettäisiin strategisia rakennettuja kohteita, joissa Museovirasto
jatkaisi museotoimintaa ja muuta
käyttöä vuokralaisena. Kohteiden arvo
on noin 96 miljoonaa euroa. Senaattikiinteistöt perisi Museovirastolta
kokonaisvuokria, joilla katettaisiin
kiinteistöjen ylläpito ja korjaukset.
Vuokrakustannukset olisivat vuositasolla noin 14 miljoonaa euroa, ja ne
tulisi valtion talousarviossa osoittaa
erilliselle tilakustannusmomentille.
Metsähallitukselle siirrettäisiin muinaisjäännös- ja rakennuskohteita,
joiden kiinteistönhoidosta ja -hallinnosta Metsähallitus vastaisi Museo-

viraston toimiessa asiantuntija- ja
valvontaviranomaisena. Siirrettävän
omaisuuden arvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Metsähallitukselle tulisi
myöntää noin 1,2 miljoonan euron
lisärahoitus siirtyvien kohteiden hoitoon ja ylläpitoon. Tarkoituksena on
varmistaa valtion kokonaisetu siten,
että taloudellisten näkökohtien ohella
otetaan riittävästi huomioon kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvät seikat.
Ehdotus on osoitteessa http://
www.minedu.fi/export/sites/default/
OPM/Julkaisut/2013/liitteet/tr3.pdf?
lang=fi. Lisätietoja antavat johtaja
Jukka Liedes, p. 0295 330 192 ja
kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen,
p. 0295 330 281, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriön
asettama Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä -työryhmä luovutti
8.5.2013 työnsä loppuraportin kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle. Työryhmä esittää radikaaleja muutoksia
suomalaisen liikenteen käyttövoimavalikoimaan. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja nykyistä
parempi
polttoaineomavaraisuus.
Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä -työryhmän tavoitetilassa
Suomessa luovuttaisiin henkilöautoliikenteessä kokonaan fossiilisten
polttoaineiden käytöstä vuoteen
2050 mennessä. Työryhmän mukaan
tämä on mahdollista, sillä korvaavia
kustannustehokkaita vaihtoehtoja on
useita. Raskaan liikenteen osalta kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden,
nestemäisten tai kaasumaisten, osuuden tulisi vuonna 2050 olla vähintään
70 prosenttia. Kaupunkien bussi- ja
jakeluliikenteen tulisi toimia 70 prosenttisesti päästöttömästi tuotetulla
sähköllä. Ilmailussa biokerosiini voisi
korvata 40 prosenttia lentoliikenteen
polttoainetarpeesta. Myös merenkulussa 40–50 prosentin päästöleikkaus
tulisi toteuttaa vaihtoehtoisilla polttoaineilla ja energiatehokkuutta lisäämällä. Lentokenttien ja satamien terminaaliliikenteen tulisi olla lähes
päästötöntä jo vuonna 2030. Raportti
on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/
document_library/get_file?folderId
=2497123&name=DLFE-19513.pdf
&title=Julkaisuja 15-2013. Lisätietoja
antavat hallitusneuvos Silja Ruokola,
p. 0295 342 367 tai 040 580 0894, yli-

insinööri Maria Rautavirta, p. 0295
342 577 tai 040 718 5975 ja neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen,
p. 0295 342 560 tai 0400 153 745,
liikenne- ja viestintäministeriö.
Oikeusministeriön asettama säätiölain uudistamistyöryhmä luovutti
mietintönsä 15.5.2013 oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille. Työryhmä ehdottaa uuden säätiölain säätämistä nykyisen vuodelta 1930 olevan lain tilalle. Työryhmä haluaa selventää kieltoa antaa säätiön lähipiirissä toimiville erityisiä taloudellisia
etuja. Säätiön tarkoituksena ei enää
miltään osin voisi olla taloudellisen
edun tuottaminen lähipiirille. Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määritelmää selkeytettäisiin ja laajennettaisiin nykyisestä. Lähipiiriin kuuluisivat muun muassa säätiön hallituksen jäsen, hallintoneuvoston jäsen,
toimitusjohtaja ja tilintarkastaja sekä
näiden lähisukulaiset. Myös edellä
mainittujen määräysvallassa olevia
yhteisöjä pidettäisiin lähipiiriin kuuluvina. Lisäksi säätiön työntekijät
luettaisiin lähipiiriin. Voimassa olevassa laissa lähipiiriin kuuluvat vain
säätiön perustaja ja toimihenkilöt.
Lähipiirisääntelyyn ehdotetuilla muutoksilla halutaan lisätä luottamusta
säätiöiden toimintaan yleisen hyvän
edistäjinä. Sellaisiin ennen vuotta
1965 perustettuihin säätiöihin, joiden
säännöissä nykyisin sallitaan etujen
antaminen lähipiirille, sovellettaisiin
lähipiirin taloudellisen edun kieltoa
vasta siirtymäajan jälkeen vuodesta
2035 alkaen. Tavoitteena on kehittää
säätiöiden toimintamahdollisuuksia
sekä vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa
siten, että säätiöt voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti, joustavasti
ja ennakoitavalla tavalla. Mietintö on
osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1368536471072/Files/OMML_
23_2013_Uusi_saatiolaki_366_s.pdf.
Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Timo Kaisanlahti, p. 040
570 5032, Varma ja lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 0295 150
220, oikeusministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
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